Harpalus melancholicus
Dysterfrölöpare
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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Carabidae (jordlöpare), Släkte:
Harpalus, Art: Harpalus melancholicus - dysterfrölöpare Dejean, 1829 Synonymer: dysterlöpare

Kännetecken
En 9–12 mm lång jordlöpare med jämnbrett oval, något tillplattad kroppsform. Grundfärgen är svart, antenner och
fötter något ljusare. Den kan lätt förväxlas med flera närstående arter.

Utbredning och status
Känd från Skåne, Öland och Gotland, främst på kustnära lokaler. I övriga Norden endast i Danmark. Arten
förekommer vidare i Syd- och Mellaneuropa (med stora luckor), söderut till Nordafrika och österut till Mellanöstern.

Ekologi
Lever på öppen, torr, lös sandmark utan sammanhängande växttäcke. Gärna på flacka flygsandfält med till exempel
strandråg, sandrör och sandstarr, även på betade sandmarker med sandstäpps- eller borsttåtelvegetation, på sandiga
trädesåkrar samt i sandtäkter. Främst på kustnära sandfält, mer sällan i inlandet som t.ex. i Vombsänkan. Längre
söderut i Europa är arten inte kustbunden. Den övervintrar sannolikt både som larv och som fullvuxen skalbagge.
Skalbaggarna påträffas från maj till augusti. De är nattaktiva, och tillbringar dagen nedgrävda i sanden.

Hot
De viktigaste hoten torde vara igenväxning av kustnära sandfält (som en följd av upphört bete eller igenplantering
med tall), ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk) samt exploatering (bebyggelse).

Åtgärder
Kända lokaler måste skyddas från igenplantering och exploatering. På lokaler som inte är naturliga flygsandfält måste
igenväxning dessutom förhindras genom bibehållen beteshävd. Ett par av lokalerna i östra Skåne är militära
övningsfält, där ett intensivt markslitage från körning med militära fordon bidrar till att upprätthålla för arten
lämpliga betingelser.
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